
Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması 

 

 MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü 

yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini 

jüri önünde sözlü olarak savunur. Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce; düzeltme 

verilen tezlerde ise, düzeltme sürecinden sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına 

sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim 

eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım raporunu alarak, danışmana ve jüri 

üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte 

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

 (2) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

 (3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi 

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de kendi 

yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 

üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz. 

 (4) Enstitü, görevlendirme yazılarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu 

kararını ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci yazılı olarak 

bilgilendirilir. Tezler, jüri üyelerine öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir ve dışarıdan 

görevlendirilenlere ise ilgili öğretim üyesinin tercihine göre posta veya e-posta yoluyla 

gönderilir. 

 (5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen 

soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında tez 

çalışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez çalışması 

başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

 (6) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan 

dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. 

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla 

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak 

raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından 

tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir. 

 (7) Sınav esnasında jürinin kararı ile tez adı değişikliği teklifi var ise jüri tarafından tez adı 

değişikliği teklifine ilişkin form doldurularak diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilir. 

 (8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

 (9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan 

tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonuna kadar tezini düzeltip savunmayan ya 

da bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile 

ilişiği kesilir. 

 (10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı enstitü anabilim dalında varsa 

açık olan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini 

yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. 

 


